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 Affiniteit met het Gentse volkslied 

“Het is al heel lang dat ik die Gentse volks-
liedjes ken en daarmee meezing, mijn 
ouders hadden de platen van Walter De 
Buck en Romain Deconinck. Dat waren 
zo dé lp’s met de muziekskes, de liedjes op.  
Zeker die van Walter zing ik al mee van toen 
ik een klein kind was. Die liedjes die zitten 
er diep in, jong”, zucht Wim haast berus-
tend. Waarom hij pas vrij recent zingend op 
het podium staat heeft te maken met het 
feit dat hij een brug over moest. “Vroeger 

durfde ik dat niet. Ik had precies een soort 
schroom om te beginnen zingen, ik weet 
niet vanwaar die komt en of die gegrond 
is. Ik ben eigenlijk nu nog altijd onzeker als 
zanger. Ik zing mijn liedjes wel heel graag 
omdat het vaak vertellende liedjes zijn. Als 
mensen zeggen dat mijn stem op niet veel 
trekt, zit er altijd een begripvolle Wim klaar 
die zegt: “ik vind dat eigenlijk ook”, terwijl 
ik wel probeer om zo goed mogelijk te zin-
gen. Ik heb ook zangles gevolgd. Het is een 
stiel, dus je kan die stiel leren, ongeacht je 
instrument.” 

Zo is het zingen er sinds een achttal jaar bij-
gekomen. Iets daarvoor had hij Walter De 
Buck persoonlijk leren kennen, weliswaar 
niet in een Gentse kroeg, maar wel eer-
der toevallig in een Ardeens dorpje. “Echt 
fantastisch, die ontmoeting”, vervolgt hij. 
“We organiseerden in 2005 in Anthée een 
boombal en we gingen er spelen en Walter 
die was op vakantie in dat dorpje en kwam 
kijken wat er te doen was,... een bal dus 
en iemand die in het ‘plat’ Gents op een 
trekzak de mensen deed dansen. Hij wist 
niet wat hij zag natuurlijk.” 

Een herinnering aan die avond staat ge-
fixeerd op een foto, waar ook Jonas en 
Pieter De Meester op prijken. “En het klikte 
direct tussen ons. Ik kende al zijn liedjes en 
ik kende ook Karel Waeri, dus ging het ge-
sprek al snel daarover. Van het ene kwam 
het andere, we begonnen samen te zingen. 
Niet met in mijn achterhoofd zelf een zanger 
te zijn, maar gewoon als meezinger.  Zo zijn 
we uiteindelijk samen beginnen optreden. 
Hij moedigde me aan om mee te zingen en 
ik durfde eigenlijk niet voor de mensen te 
zingen. Ik heb me daar echt moeten over-
zetten omdat dat precies moeilijk was in 
mijn hart. Maar ik doe het nu toch. En ik 
merk dat er veel goesting is om naar die 
liedjes te luisteren. Dat zijn fantastische ver-
halen, die Gentse volksliederen, dat is een 
ongelooflijk amalgaam van liederen. In die 
zin zal ik altijd een volkszanger blijven om-
dat ik me tot dat repertoire wil beperken. Ik 
wil enkel met die Gentse volksliedjes bezig 
zijn en niet met iets anders. Vraag me niet 
om iets te zingen uit de blues of de pop, dat 
staat niet in mijn programma nu. Als Walter 
een opmerking had over mijn zingen ging 

Over de zeven levens van Wim Claeys
naast diatonisch accordeonist nu ook theatermaker en volkszanger

[Deel 1]

Reeds van in de wieg gebeten door het Gentse volkslied en nadat hij zich de voorbije twee decennia 
vooral in de kijker speelde op trekzak met ondermeer Ambrozijn, Göze en Tref, lijkt de instap in de 
zang een late roeping. Het typeert Wim Claeys dat hij aarzelt om met zijn eerste liefdes, het lied én 

de viool naar buiten te treden. Overtuigd als hij is van het gegeven dat je met een instrument pas 
op het podium mag stappen wanneer je het voldoende beheerst om er een verhaal mee te kunnen 

vertellen, blijft de viool alsnog binnenskamers. Terwijl hij via muziektheaterproducties zoals ‘IJzer’ en 
Gentse volksliedprogramma’s, waarvan we een neerslag vinden op zijn recentste album ‘Een Schuune 
Bende’, zijn schroom om te zingen definitie achter zich laat. Een boeiend verhaal dat Wim tijdens ons 

gesprek ook documenteerde met enkele betekenisvolle foto’s en waarbij hij resoluut verzaakte aan 
AA Gent-Wolfsburg die avond. Nu ja,... ze verloren toch.  

 Interview

De familiefoto met daarop Wims grootvader (links) was de aanleiding om het programma ‘IJzer’ te maken.
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dat steeds over een muzikaal aspect, in de 
zin van: “zing eens meer zo of zo!” en niet 
over: “moet jij eigenlijk wel zingen!?”. Hij 
was dus de man die me het zelfvertrouwen 
gegeven heeft. Op mijn nieuwste plaat staan 
“Kom luister ne keer...“ 
en “Het liedje van de 
zonne”. De verzameling 
liedjes uit Gent zou niet 
geweest zijn wat ze nu is 
zonder Walter. Hij heeft 
filosofische en tijdloze 
volksliedjes geschreven. 
De meeste liedjes, ook 
die van Waeri, gaan over 
plezante toestanden, 
moppen, of over heel 
concrete situaties die nu 
niet meer relevant zijn,... 
met sommige - zoals over 
het stadsbestuur van 1878 - daar kun je niet 
meer mee naar buiten komen. Ofwel zijn het 
‘kluchtige’, die zijn ook tijdloos, daar kun je 
blijven mee lachen. Maar Walter heeft er aan 

toegevoegd die niet grappig zijn en ook niet 
over de actualiteit, het ‘nu’ gaan.” 

Dit biedt volgens Wim een rijke aanvulling, 
waarbij je zelfs kunt spreken van een genre 

wanneer dat allemaal 
bijeenkomt, zelfs vanuit 
ondermeer de rock. “Er 
is niet een soort liedje, 
‘riedelke’,  melodietje of 
manier van zingen die er 
bovenuit steekt, je hebt 
verschillende soorten. 
Een marktzanger die je 
zo’n plakkaatlied hoort 
zingen, brengt altijd de-
zelfde stijl, je weet wat 
er muzikaal gaat komen. 
Dat bestaat ook in Gent, 
maar dat staat naast al 

andere manieren van zingen en omgaan met 
liederen, zodat er in heel dat palet van liedjes 
een enorme vrijheid ontstaat van interpreta-
tie, en dat is wat mij daarin aantrekt.”

 Zelf teksten schrijven,... als 
 voortzetting van de traditie van die 
 volksliedjes? 

Wim is er niet op uit een traditie voort te 
zetten en vindt dat geen bekommernis 
waard. “In geen enkel aspect van het cul-
turele leven moet je bekommerd zijn om 
een traditie. Een traditie bestendigt zichzelf 
wel, of ze gaat dood,... dat is allemaal au-
thentiek, al de rest dat je daaraan wil doen 
zet geen zoden aan de dijk. Dus ik doe het 
vanuit een innerlijke goesting om liedjes te 
schrijven, ik schrijf zo’n beetje in de stijl van 
Karel Waeri, over de ‘neuzenoorlog’ die 
bezig is, het viaduct dat hier op het ein-
de van mijn straat een gedrocht vormt, de 
Gentse feesten,... Daarnaast schrijf ik lied-
jes die passen in mijn cabaretshows. Dat 
is mijn tweede poot. Daar zitten dan ook 
‘AN’-liedjes tussen. Dat zijn ook theaterkes 
op zich. In die zin schrijf ik in de traditie van 
Karel Waeri, strofes met vier lijntjes die een 
verhaal vormen, en niet in de stijl van Luc 

“ Ik zing wel in het 
dialect, maar dat is 
niet het scherpste 
en platste dat ik kan 
zingen of spreken. Ik 
ben iemand die echt 
verstaanbaar wil zijn.”

 Wim Claeys
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Wim Claeys: “Ik ben eigenlijk nu nog altijd onzeker als zanger. Ik zing mijn liedjes wel heel graag omdat het vaak vertellende liedjes zijn.”

`
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De Vos bijvoorbeeld, die het meer moest 
hebben van een soort onbewuste beeldtaal 
of in die van Walter De Buck, die heel fi-
losofisch was. Ik zit meer mee te schrijven 
met Karel Waeri en met de straatliedjes ook 
wel. Zo is er ‘In mijn stroatje zijn ‘t allemaal 
komeren’ of ‘’k Goa noar de veugelmort’, 
die niet van die schrijvers zijn, of misschien 
wel, we weten niet meer waar ze vandaan 
komen.” 

Wim wijst me een stapel liedboeken aan, 
carnavalsliedjes, boeken met ‘vuile’ lied-
jes,... Napoleon Destanberg, Waeri, De 
Buck,... Zelf heeft hij er al een duizendtal 
weten te ontdekken, een stuk meer dan 
wat hij in zijn stoutste dromen vermocht 
te verwachten. Gent was reeds een tijdje 
vergeten hoe rijk de liedtraditie ooit is ge-
weest. “Van die liedjes zijn er al vijfhonderd 
van Waeri. Hij is geboren in 1842 en aan 
zijn eind gekomen in 1898, werd dus 56 
jaar en hij leefde in de periode waarin het 
voor de arbeiders nog erger was dan in 
Bangladesh nu. De textielarbeiders kenden 
zwarte armoede, zeker in 1850-1890. De 
eerste sociale wetten kwamen er eind jaren 
1880. De mensen waren gewoon een stuk 
van de machine, kapot... vervangen.” Wim 
vervolgt die necrologie met aan te voeren 
dat Waeri zich het lot van die mensen sterk 
aantrok en bijdroeg tot de bewustwording 
en het toenmalige succes van de socialis-
tische partij. Enthousiast toont hij met het 
boek ‘Kluchtige en politieke liederen’, een 
originele versie, gedrukt in 1899 (met dank 
aan Charlotte Samijn). “Daar staan tek-
sten in tegen het geloof in de trend van 
‘Arbeiders geloof niet in God!’, die ging 
nogal,... Situaties aanklagen en lachen met 
de mensen. Er is bijna geen enkel lied van 

hem waar er geen humor in zit.” Ook van 
‘De vetjes’ een bescheiden bijlage met een 
veertigtal ‘vuile’ liedjes dat onder de toog 
mee verkocht werd beschikt hij over een 
authentiek exemplaar. “Zie, ‘Viool en fluit’, 
bijvoorbeeld,... ik kan u verzekeren dat er 
dingen in staan waar je nu nog altijd rooie 
oortjes van krijgt.” 

 Eigen melodieën en nieuwe 
 arrangementen 

“Ik maak er een sport van om er nieuwe 
melodieën voor te verzinnen. Zo wordt mijn 
oude muzikale leven als 
Ambrozijner direct bij 
die liedjes betrokken. 
Want Waeri had onge-
veer vijfhonderd lied-
jes geschreven, maar 
hij gebruikte maar een 
goeie veertig melodie-
en.” Sommige van die 
melodieën zijn volgens 
hem zo leeggezogen 
dat je er moeilijk nog 
mee naar buiten kunt 
komen, want vaak zijn 
het eigenlijk oninteres-
sante, soms zelfs lelijke melodieën. “Die 
melodie was echt een gebruiksvoorwerp, 
geen kunstproduct. Op dat punt ben ik dan 
weer geen volksmuzikant, ik wil er op een 
moderne manier mee omgaan, ik maak 
er iets persoonlijk van door er mijn eigen 
melodie aan vast te hangen. Ik wil er mijn 
eigen artistiek ei in kwijt. In die zin ben ik 
wel folkie, maar geen volksmuzikant. Een 
traditionele volksmuzikant zingt gewoon 
de liedjes zoals ze zijn.”

Voor zijn recentste album ‘Een Schuune 
Bende’ (2016) trok hij de studio in bij Ward 
Snauwaert, een gitarist die thuis beschikt 
over een professionele studio en parttime als 
producer fungeert. “Hem heb ik eens akoes-
tisch voorgezongen wat ik van plan was op 
te nemen met mijn trekzak, waarna ik hem 
vroeg op hij het zag zitten met die muziek 
een plaat op te nemen,... zonder grenzen. 
Het enige criterium dat afgetoetst werd was 
of het mooi dan wel niet mooi klonk.  Als hij 
afkwam met elektrische gitaar en syntheziser 
was dat goed voor mij, maar enkel wat su-
pergoed was werd weerhouden. Ik speelde 
ook doedelzak voor die plaat, maar uitein-

delijk was dat niet goed 
genoeg en het staat er 
niet op. Hij is een rocker, 
en werd dus geconfron-
teerd met voor hem toch 
wel atypische muziek. 
We besloten om er met 
twee benen vooruit in te 
vliegen. Zo zijn de blazers 
er ook bij gekomen. Dat 
is zeer organisch gegaan 
tussen ons beiden. Dit 
is geen cd die met een 
groep gemaakt is, maar 
door een duo, de muzi-

kant-zanger en de producer, die vervolgens 
ook de gitaren en toetsen ingespeeld heeft.”
 
‘Een Schuune Bende’, dat de selectie haal-
de maakt ook deel uit van zijn muziekthe-
aterprogramma ‘IJzer’. “Ik ben begonnen 
met twintig liederen, twee uit ‘IJzer’, enkele 
van Waeri, enkele van mezelf, en uiteinde-
lijk zijn we tot acht liederen gekomen, en 
twee instrumentalen. Dit waren de meest 
relevante. Over die tien nummers ben ik 
heel tevreden. Nu is het een compact ge-
heel met zeer veel afwisseling en vertelt het 
bondig mijn verhaal. Dat van een gast die 
zijn tweede adem gevonden heeft als zan-
ger. De folkies kennen me natuurlijk alle-
maal van Ambrozijn, Göze, Boombal, Tref, 
mijn project met Maarten, Gilles Chabenat 
en Frédéric Paris, altijd als accordeonist. Ik 
vind dat wel plezant, maar de realiteit is 
helemaal anders. In 2015 ben ik misschien 
driemaal gaan optreden als accordeonist, 
voor de rest ging ik gewoon zingen. Ne-
gentig procent van mijn optredens bestaan 
nu uit liedjes zingen en vertellen. Dat is de 
essentie van de gast die hier nu zit”, be-
sluit hij. “Ik zing wel in het dialect, maar 
dat is niet het scherpste en platste dat ik 
kan zingen of spreken. Ik ben iemand die 
echt verstaanbaar wil zijn. Bij de Gentse ar-
tiesten is dat niet altijd zo, je hebt erbij die 
zo plat willen zingen om een beetje onver-
staanbaar te zijn,... Dan denk ik, als ik een 
liedje van Waeri zo zou zingen, dan begrijpt 
niemand die niet van Sint-Jacobs is wat ik 
breng. Het moet Gents blijven, maar moet 
ook verstaanbaar zijn in Maaseik. En als je 
verstaanbaar wilt zijn, en het publiek weet 
mee te nemen, lukt dat wel.” 

`

 Interview

“ In die zin schrijf ik 
in de traditie van 
Karel Waeri, strofes 
met vier lijntjes die 
een verhaal vormen”

 Wim Claeys
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Wim glundert in de middencirkel van de Ghelamco-arena geflankeerd door Walter De Buck en Luc De Vos.
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 Het verschil in aanpak met de 
 liederencyclus rond Karel Waeri 

Zijn eerste liedplaat kwam totaal anders tot 
stand, evengoed met een producer, Geert 
Waegeman met name, die de totale artis-
tieke vrijheid kreeg en er fantastische mu-
zikale theatertjes van schiep. Wim kwam 
er pas bij de finale afwerking terug aan te 
pas voor enkele details. “Het album vormde 
een apotheose van mijn show rond ‘Wae-
ri’, eerder dan een plaat die ik per se als 
muzikant wou maken.” Hoofddoel was het 
inzingen van dat repertoire. “Ik verkocht 
die ook bij de voorstelling. Mijn houding 
ten opzichte van die cd is fundamenteel 
anders. Ik had die liedjes en zei aan Geert, 
doe er maar uw goesting mee. Ik ben bijna 
niet tussengekomen in hoe het gearran-
geerd werd.” Een aanpak die fundamenteel 
verschilt van die van zijn nieuwste album. 
“Hier sta ik als muzikant in de studio en is er 
geen enkele noot waarover ik niet (samen 
met Ward) beslist heb. ‘Een Schuune Ben-
de’ vormt voor mij de eerste in een reeks 
die staat naast de Tref- en Ambrozijn-cd’s. 
Als ik na vijftien cd’s terug zou kijken, wil 
ik dat deze plaat de eerste is. ‘De Zwanen-
zang van Karel Waeri’, omdat die net zo 
anders was in de ‘making of’, vind ik niet 
echt meetellen. Ondertussen ben ik drie 
jaar verder als zanger, en ik zing veel be-
ter. Ik nam ook zangles en dat hoor je wel”, 
meent Wim.

  
 Eerste laureaat van de ‘Prijs Walter 
 De Buck’ en de opening van de 
 Ghelamco-arena 

Vorig jaar werd Wim in de bloemen gezet 
tijdens de Gentse Feesten, waar hij de eerste 
‘Prijs Walter De Buck’ in ontvangst mocht 
nemen. Hij toont me fier zijn oorkonde die 
weliswaar mee de feesten moest trotseren 
en verduidelijkt dat er vanaf nu jaarlijks één 
prijs uitgereikt zal worden tijdens de Gentse 
Feesten. Volgend jaar zal die prijs toebe-
deeld worden aan een beeldhouwer, ver-
volgens aan een filosoof, waarna terug een 
muzikant aan de beurt zal komen. “Ik ben 
daar redelijk rustig bij gebleven. Ik was heel 
verrast, want ik wist nergens van. Die eerste 
avond van de Gentse Feesten hebben we 
gezongen met Walter’s ‘poulains’, de mu-
zikanten waarmee hij veel mee samenzong, 
Patrick Riguelle, Pieter-Jan en Rembert De 
Smet, Bruno Deneckere en ikzelf. We had-
den in 2014 met hem samengespeeld, maar 
hij was toen al heel ziek en kon toen al niet 
meer echt optreden. Hij heeft toen twee 
liedjes gezongen en is bij ons blijven zitten 
en terwijl wij de rest van de liedjes brach-
ten. Op 21 december (2014) is hij gestorven 
en 2015 waren de eerste Gentse Feesten 
zonder Walter De Buck. Iedereen was een 
beetje emotioneel, ook dat optreden was 
emotioneel geladen,... en dan komen ze 
achteraf af met die prijs. Mia Verstraete, 

de weduwe van Walter, stond er met een 
boeket bloemen en Herman Balthazar met 
die oorkonde en een bronzen beeldje van 
Walter,... het laatste dat hij gemaakt heeft. 
Dit was voor mij meer dan een aanmoedi-
ging. Ik ben blij met het applaus dat ik krijg, 
het moet zijn dat die mensen ook vinden 
dat het ‘wijs’ is dat die Gentse liedjes nog 
gezongen worden. Dus ja, dat was tof!”

Nog een andere foto voert ons naar een an-
der hartbrekend moment. Wim glundert er 
in de middencirkel van de Ghelamco-arena 
geflankeerd door Walter De Buck en Luc De 
Vos. Tijdens de openingsplechtigheid dra-
ven ze op om voor twintigduizend man één 
liedje op te voeren. “Ik sta daar tussen Luc 
en Walter, en... twee jaar later... Het was 
een heel pakkend moment met hen beiden 
‘’t Vliegerke’ aan te heffen, het was alles of 
niets en we hebben nogal gas gegeven. Luc 
De Vos was een fan van de Gentse liedjes. 
Als ik ergens kwam om te zingen met de 
zangstondes of zo, en hij was daar ook, dan 
was dat ‘d’office’ dat hij ook meedeed, ‘De 
spiegelkast’, van Waeri heb ik veel gebracht 
met hem... Het was niet moeilijk om met 
hem overeen te komen. Hij was een heel 

gewone gast, een ‘hele sjieken tiep’, heel 
oprecht,... Hij heeft me ook goed geholpen, 
bijvoorbeeld met ‘Een Schuune Bende’, het 
titelnummer van de cd. Dat is een tekst die 
ik schreef op basis van een prozatekst van 
Cyriel Buyse, waarin hij hetzelfde beschrijft 
als ik in mijn versie doe. Namelijk een groep 
soldaten die in een dorp gekazerneerd ligt. 
Bij hem zijn het Duitse, bij mij anonieme, 
en ze kweken een band met die dorpelin-
gen. Ze worden op een bepaald moment 
opgeroepen er ontstaat een groot verdriet 
omdat die mensen weggaan. Ik was be-
gonnen daar een liedje van te maken, zat 
plots vast, en raakte gefrustreerd omdat ik 
die tekst niet rond kreeg. Ik ben toen gaan 
‘zagen’ bij Vos, en die zei: “@Kom er maar 
eens mee af”.  We hebben dat dan samen 
afgewerkt. Fantastisch! Zo iemand was dat. 
Ook voor mijn zelfvertrouwen als zanger 
was hij belangrijk. Als zo iemand naast jou 
komt staan op een podium om gewoon een 
liedje mee te zingen,...

Bart Vanoutrive

Het vervolg van dit interview 
vind je op pagina 54 `
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Wim Claeys: “In geen enkel aspect van het culturele leven moet je bekommerd zijn om een traditie. 
Een traditie bestendigt zichzelf wel, of ze gaat dood,... dat is allemaal authentiek, al de rest dat je 
daaraan wil doen zet geen zoden aan de dijk.”


